Прославите

Европски дан
језика

26. септембра са нама!
Шта је Европски
дан језика (ЕДЈ)?
Дан за промовисање учења
језика широм Европе.
На иницијативу Савета
Европе у Стразбуру,
Европски дан језика се од
2001. слави
26. септембра сваке године.

Зашто славимо
ЕДЈ?
•

•

•

Да бисмо обавестили
јавност о важности учења
језика у циљу подизања
нивоа вишејезичности
и међукултуролошког
разумевања
Да бисмо промовисали
богату језичку и
културолошку разноликост
Европе
Да бисмо подржали
целоживотно учење, како у
школама, тако и ван њих

www.coe.int/EDL

f

придружите нам се на
Фејсбуку:
facebook.com/ecml.celv

Да ли сте знали да...?
•

•
•

•

Постоји између шест и седам
хиљада језика на свету, и
око 225 аутохтоних језика
у Европи
Највећи број светских
језика говори се у Азији
и Африци
Бар половина светске
популације је дво- или
вишејезична, т.ј. говори или
разуме два или више језика
Двојезичност олакшава
учење додатних језика
и побољшава процес
размишљања

За додатне информације посетите нашу
Интернет страницу!

Коме је намењен ЕДЈ?
•
•
•

Ученицима, студентима,
наставницима
Универзитетима, школама,
културолошким и језичким
институцијама
Удружењима...

У ствари СВАКОМЕ ко жели да слави
језичку разноликост Европе

EUROPEAN CENTRE FOR
MODERN
LANGUAGES

CENTRE EUROPEEN POUR
LES LANGUES VIVANTES

COUNCIL OF EUROPE

CONSEIL DE L’EUROPE

Прославите Европски дан језика
26. септембра са нама!
Шта могу наћи на
страници ЕДЈ?

Како се могу прикључити
Дану?

•

Државе чланице, партнери и појединци
могу слободно организовати или помагати
у организацији активности, као и користити
страницу ЕДЈ и рекламни материјал.

•
•
•

•
•

•

Календар догађаја са свим
активностима поводом прославе
Дана у целом свету
Информације о ЕДЈ, тренутно
доступне на преко 20 језика
Чињенице и статистике о језику
Наставни материјал, као и
материјал за организаторе
(примере догађаја и активности
за ЕДЈ)
Интернет игрице за тестирање
језичких знања и вештина
Идиоме, забавне речи, „лажне
пријатеље“, најдуже речи на
свету, палиндроме, брзалице и
још много примера сличности и
разлика између европских језика
Могућност да изаберете
најиновативнији догађај ЕДЈ

НЕКЕ ОД ИДЕЈА
•
•
•
•
•

Организујте догађај као језички кафић,
такмичење, вечеру...
Покрените блог о језицима
Напишите електронску књигу или
магазин
Саставите сопствени језички квиз за
Ваше ученике, школу, суседе...
Организујте такмичење у прављењу
разгледница, постера, снимака или
фотографија, писању или означавању

Промовишите свој догађај тако што ћете га
унети у базу података на ЕДЈ страници!
Још много идеја и наставних материјала
чека Вас на http://edl.ecml.at/teachshare.

Ко координира Дан?
Европски дан језика организују Одсек за језичку политику (Стразбур) и Европски
центар за модерне језике (Грац) Савета Европе.
Национални Координатори пружају подршку у преко 40 држава обезбеђујући рекламни
материјал и промовишући Дан.

Ваш национални координатор:
Јасмина Николић
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Студентски трг бр. 3, 1. спрат, канцеларија 110
11000 Београд
Република Србија
+381 11 2021793
+381 62 580884
refless.rs@gmail.com

